
Історія Свята матері народи-
лась в далекому 1908 році в
Америці, коли молода жінка
Анна Джервіс запропонувала
на законодавчому рівні ввес-
ти День матері. Українське
свято почало історію в 1928
році в Канаді від Спілки укра-
їнок Канади, а потім в 1929
році провадилось в Галичині.
І зараз найбільш широко час-
тування матері у Західній
Україні. Але все більшає коло
людей, які поздоровляють
свої матусь та бабусь у Між-
народний День матері у всій
нашій батьківщині.
На законодавчому рівні свят-
кування Дня матері в Україні
встановлено Указом Прези-
дента від 10.05.1999 №
489/99 у другу неділю травня.
В зв’язку з чим, ця давня тра-
диція сьогодні набуває ново-

го звучання. Сьогодні родина є
найважливішою середою збері-
гання та передачі з покоління до
покоління культурних цінностей,
національних традицій, вона мо-
рально та матеріально підтримує
дітей, людей похилого віку.
В усі часи по відношенню дер-
жави до сім’ї , можна було суди-
ти про саму країну. Щасливий
союз родини та держави – необ-
хідний фактор процвітання та
добробуту її громадян!

Міцна родина, віра в Бога, пова-
га до матері та батька – споконві-
чні цінності українського народу!
Дружна сім’я є головною складо-
вою частиною життя та успіш-
ності кожної людини.
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Міжнародний день сім’ї
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Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый ле-
пет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!
Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

 70 % українців вважають сім’ю найбільшою цінністю в житті.
 Вагітна жінка має повторювати малечі, що вона її дуже любить та чекає – під час вагітності

формуються як тіло, так і душа людини, її емоції та пам’ять.
 30 % вагітних жінок не відмовляють собі у бокалі сухого вина. Але і маленька порція алкого-

лю в майбутнім даси дитинці дефіцит уваги та проблеми з пам’яттю. А регулярне вживання
алкогольних напоїв веде до алкогольного синдрому малюка (маленька вага при народженні,
деформації обличчя, малий розмір голови, нізкий коефіцієнт розумового розвитку).

 Вагітні жінки, що активно палять страждають від депресій, та наносять велику шкоду здоро-
в’ю немовля: дітки ростуть гіперактивними, страждають від постійних істерик та скандалів,
відстають від інших дітей в розвитку. Дитина народжується раніше від строку, а в майбутнім
жінка може втратити спосібність до народження дітей.

 95 % жінок народжують дітей на 2 тижня раніше або пізніше нарахованого строку.
 85 % вагітних жінок страждають від дефіциту вита минів, внаслідок чого імунітет немовля

слабішає.
 В числі позитивних рис характеру для майбутнього дитини, батьки вважають: 55 % - впев-

неність у собі, 20 % - вміння рахуватися з іншими, 11 % - почуття гумору, 8 % - амбіціоз-
ність, 6 % - рішучість.

 З 18-місячного віку дитина розуміє прості пояснення батьків щодо небезпеки.
 К 5 рокам словарний запас дитини складає близько 2500 слів – це 18 % лексикону дорос-

лих.
 Немовля має спати 16 годин. Ніколи не треба будити сплячу дитинку – це руйнує її біорит-

ми.
 Якщо у дитинки алергія , треба негайно порадитись з лікарем . Алергія завжди супроводжу-

ється прикметами імунодефіциту.
 3 % немовлят мають косоокість, яка з віком минає.
 Дитяче ожиріння назвали «хворобою ХХІ століття». Головними винуватцями недуги є нея-

кісне і незбалансоване харчування та малорухливий образ життя.
 У перші 3 роки малюк зростає дуже швидко: майже в три рази за перші 12 місяців, з одного

року до двух нормою є прибавка кожного місяці на 200 г, на третьому році – 150 г.
 Працююча жінка поділяє увагу своїй дитині в середньому 12,5 хвилин на добу.
 Більшість татусів лякають такі питання: «Я вже не потрібен коханій», «А якщо щось тра-

питься», «А він (малюк) завжди буде з нами в кімнаті?!», «Малюк такий маленький!», «Я не
упораюсь», «Дитина буде неконтрольованою».

 Гарний батько знає, що він: може бути потурбованим малечею вночі, завжди виконує обіця-
нки, не переводить відношення з дитиною на матеріальну основу, відвідує батьківські збори.

 70 % батьків враховують, що шльопати дитину – гарний виховний прийом, і тільки 30 %
ніколи не підіймають руку на малечу.

 В суспільстві, де діти не отримають ласку, рівень насильства серед дорослих збільшується в
декілька разів.

 На 90 % знижує травматизм дітей використання дитячих автомобільних крісел.
 15 % дітей при першому відвіданні школи лякає відсутність мами поруч, велика кількість

доросліших дітей лякає 32 % першокласників, дуже строгий вчитель турбує 10 % дітей, че-
рез відсутність друзів у класі страждає 43 % малечі.
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На сонці тепло, а біля матері добре.

Дитина плаче, а матері боляче.

У дитини заболить пальчик, а в мами — сер-
це.

Матері кожної дитини жаль, бо котрого паль-
ця не вріж, то все болить.

Матері своїх дітей жаль, хоч найменшого, хоч
найбільшого.

У кого є ненька, у того й голівонька гладенька.

Головонька наша бідна, що в нас матінка не
рідна.

Одна мати вірна порада.

Нема того краму, щоб купити маму.

Все купиш, лише тата й мами — ні.

Матері ні купити, ні заслужити.

Нема у світі цвіту цвітішого над маківочки,
нема ж і роду ріднішого над матіночки.

Рідна мати високо замахує, а помалу б'є.

Материн гнів, як весняний сніг: рясно випа-
де, та скоре розтане.

Мати одною рукою б'є, а другою гладить.

Доти ягнятка скачуть, доки матір бачать.

Сліпе щеня і те до матері лізе.

Нащо й ліпший клад, коли в сім'ї лад

Сім’я міцна –

горе плаче! !

Славутицький ліцей

А в тім саду три теремки:

У першому — красне сонце,

У другому — ясен місяць,

А в третьому — дрібні зірки.

Ясен місяць — пан господар,

Красне сонце — жона його,

Дрібні зірки — його дітки.
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